
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

Số: 11/TP 
V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật  

về an toàn giao thông 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Xuân Trường, ngày 07 tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

      - Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

      - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Tháng 7 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Nam Định đã biên soạn tài liệu tuyên 

truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ và đường sắt. Nội dung gồm 2 phần: 

- Phần I: Pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. 

- Phần II: Pháp luật về an toàn giao thông đường sắt. 

Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông 

của người dân trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp huyện đề nghị các đồng chí 

thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, 

ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo, có hình thức 

tuyên truyền phổ biến, tài liệu này đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn. 

(Tài liệu được đăng tải tại Chuyên mục Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp 

luật trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Nam Định tại địa chỉ: 

https://sotuphap.namdinh.gov.vn và Chuyên mục Tuyên truyền, phổ biến giáo dục 

pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử huyện tại đại chỉ: 

https://xuantruong.namdinh.gov.vn ). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT, TP. 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

 

Vũ Khắc Giáp 
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